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مقدمة

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات , ونستغفره ونستهديه, حنمده ونستعينه,       إن احلمد هللا
وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك , ومن يضلل فال هادي له, إنه من يهد اهللا فال مضل له, أعمالنا

.وأشهد أن حممدا عبده ورسوله , له
...وبعد

توضح جانبا من حياة ذي النورين عثمان  -رضي اهللا عنه  –      استوقفتين كلمة مجيلة أليب هريرة 
):متحدثًا عن عثمان(فقد أخرج احلاكم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  .. -رضي اهللا عنه  –بن عفان 

..!!"اشترى عثمان اجلنة من النيب صلى اهللا عليه وسلم مرتني"
     

!بأي مثن اشترى عثمان اجلنة؟؟:       وقد نسأل أنفسنا
:إن لشراء اجلنة طرقًا كثرية

قد تشتري اجلنة بركعتني خاشعتني يف جوف الليل..
ظاملًا.. قد تشتري احلنة بكلمة حق أو تنتصر ملظلوم.. ترد..

يف سبيل اهللا قد تشتري اجلنة بصيام يوم حار..
صافية يف وجه أخيك وقد تشتريها ببسمة ود..
 ..حانية على رأس يتيم أو مسحة كف....
...... ...... ....... ...... ..... .....

!ما أكثر طرق شراء اجلنة.. حقا يا إخواين
أي هذه الطرق سلك عثمان؟؟.. ولكن

:يقول.. عند أيب هريرة.. واجلواب
..!"  وحني جهز جيش العسرة! حني حفر بئر رومة".. 



سلك عثمان يف شرائه للجنة طريقًا متيز به كثريا طوال حياته رضي  –ويف غريمها  –يف كلتا املرتني 
:ذلكم هو طريق.. اهللا عنه
.."اجلهاد باملال"

..أن اجلهاد باملال من أهم طرق شراء اجلنة.. ومما ال شك فيه

فال ... يف فلسطني والعراق وغريمها..       اجلهاد باملال عبادة حتتاج إليها كل قضايا املسلمني اليوم
دون .. يعقل أن يكون املسلمون صادقني يف تعاطفهم مع إخوام ااهدين يف أي أرض إسالمية حمتلة

فال يعرف التاريخ قضايا نصرت بالتعاطف ارد، أو .. أن يكون هلذا التعاطف صدى واقعي مادي
..بالكلمات املنمقة والشعارات الرنانة

      وال يعقل أيضا أن يتحمل فريق من أمة اإلسالم وحده عبء صد العدو وحترير األرض باملال 
إن وصل األمر  –بينما يكتفي سائر املسلمني باملراقبة ملا حيدث والتعاطف السليب .. والنفس مجيعا

دون أن تتعدى املشاركة هذه الشكليات إىل دعم مادي يساهم بفعالية يف إخراج  –للتعاطف السليب 
!املسلمني من أزمام

   
كطريق من طرق .. إلقاء الضوء على قضية اجلهاد باملال -إن شاء اهللا  -    يف هذه األسطر حناول 

ال يف  -ال يرجى نصر لألمة .. وكعنصر أساسي من عناصر التضحية يف سبيل اهللا.. شراء اجلنة
..إال برسوخه يف وجدان املسلمني وسلوكهم –فلسطني وال يف غريها 

    وقد يلحظ القارئ الكرمي يف هذه السطور تركيزا على الواقع الفلسطيين دون غريه من مآسي 
وإمنا مرد ذلك إىل كون هذه الكلمات ألقيت ضمن سلسلة .. املسلمني مع أمهيتها وإحلاحها مجيعا

ومعلوم أن سائر مواطن األمل يف جسد .. حماضرات كانت تركز على القضية الفلسطينية يف األساس
.األمة تلتقي معا يف احتياجها للجهاد باملال

كوضوح  –إىل جانب اجلهاد باملال  –    وغين عن البيان أن لدعم قضايا املسلمني مقومات أخرى 
..فضالً عن تثبيت دعائم اإلميان وتقوية الروابط بني املؤمنني.. وقتل اهلزمية النفسية, الرؤية

.        ونسأل اهللا أن يعز اإلسالم واملسلمني



..قبل البداية.. لقطات

خيرج كل يوم .. يعمل خارج مدينته.. رجل يعول أسرة مكونة من عشرة أفراد :اللقطة األوىل     
!! فيعود إىل أهله خايل الوفاض... إيل عمله فإذا باملعابر مغلقة واملدينة حماصرة

, ال يستطيع أن يفتحه إال قليالً؛ فاحلالة األمنية حرجة جدا.. شيخ ميتلك متجرا :اللقطة الثانية     
وإذا فتحه يوما ال يشتري منه إال القليل؛ فاملال قد قل يف .. وأبناء يهود يعيثون يف األرض فسادا
... والفقر قد عم يف األرض, األيدي

وهم يبحثون عن .. وضاعت أمالكهم, وبدد متاعهم, مخس عائالت قُصف مرتهلم: اللقطة الثالثة     
... مأوى وقد ضاقت عليهم األرض مبا رحبت

أكربهم يف السادسة : وتسعة أبناء, عائلة مكونة من أب وأم جتاوزا الستني :اللقطة الرابعة     
خرج هذا االبن يف مسرية غاضبة .. واالبن هو من يعول األسرة, أما األب فال يعمل.. والعشرين

!! وتفقد العائلة عائلها.. فإذا به يتلقى رصاصة يف صدره فيلقي ربه.. حيمل حجراً يواجه اليهود
يريدون .. واشتروا اجلنة, باعوا أرواحهم هللا.. رجال من أمتنا جماهدون صابرون: ولقطة خامسة     

وقد ال يشترى , وقلت مصادره, لكن هذه ظروف ارتفع فيها مثن السالح.. سالحا أقوي من احلجر
وحيملون , فيتركون السالح.. والرجال ااهدون ال يستطيعونه, إال من يهودي بأضعاف أضعاف مثنه

.... احلجر
 

, كال! أتظنون أننا بذلنا جمهودا حىت جندها؟؟! أتظنون هذه اللقطات نادرة؟..           إخواين يف اهللا
هذه هي .. بل يف كل بيت.. يف كل شارع.. يف كل قرية.. هذه لقطات متكررة يف كل مدينة.. واهللا



هذه لقطات حتتاج إىل ... وهؤالء هم إخواننا وآباؤنا وأمهاتنا وأبناؤنا.. األرض املقدسة.. فلسطني
.   هو اجلهاد باملال.. تلتقي مجيعا يف احتياجها إىل عالج واحد.. تفاعل

          وأنا أعلم أن احلديث عن بذل املال ليس باحلديث احملبب إىل النفوس؛ ذلك أن حب املال 
وما أسهل الكالم ارد مهما علت حرارته طاملا كان األمر .. والضن به جزء من فطرة هذه النفوس

.بعيدا عن إخراج املال وبذله
ورغبة يف االحتفاظ به , وتعلق كبري به,     أخي الكرمي  إذا كنت، تشعر يف قلبك حبب شديد للمال

هذا التعلق باملال أمر ال ! بل إن العجيب أال تشعر بذلك.. فاعلم أن هذا شيء طبيعي متاما.. وتنميته
بل إن رسول .. وأنا أعذرك متاما يف هذا احلب للمال؛ ألنه فطرة, يتعارض باملرة مع الفطرة السليمة

وتعال نسبح سوياً يف , ال تتعجب!! بل إن اهللا عز وجل ذاته يعذرك! اهللا صلي اهللا عليه وسلم يعذرك
سورة الفجر ـ " (وحتبون املال حبا مجا: "أرأيت قوله تعايل يف وصفه لبين آدم.. آيات اهللا عز وجل

: هكذا بثقلها.. فإنك ستفهم مقصودها.." جما: "وحىت إن مل تعرف املعىن الدقيق لكلمة) 20آية 
أي أن اإلنسان جِبلَ علي حب املال .. كثرياً فاحشاً: أي" جما: "يقول ابن كثري يف معناها!!".. جما"

انظر .. وما ختفي الصدور, العليم ببواطن النفس.. هذا وصف اهللا اخلبري مبا خلق!! حبا كثريا فاحشاً
إنه رسول ... إيل حديث رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم الذي يكشف بوضوح أسرار النفس البشرية

ويصف بلسانه , يضع إصبعه بسهولة علي موطن الداء! طبيب ماهر، صلي اهللا عليه سلم.. عظيم
يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد  (-صلي اهللا عليه سلم  -انظر إليه .. العذب كيف الدواء
قال رسول اهللا صلي اهللا : قال –رضي اهللا عنه وأرضاه  -عن زيد بن أرقم ) والطرباين رمحهما اهللا

فهكذا جبل اإلنسان "!! لو كان البن آدم واديان من ذهب وفضة البتغى إليهما آخر: "عليه وسلم
ويتوب اهللا علي من , وال ميأل بطن بن آدم إال التراب: "مث يقول. علي حب املال ، والسعي وراءه

, وغريزة الكرت, إن غريزة التملك)! صلي اهللا عليه سلم(انظر إيل روعة التشخيص يف كالمه ".. تاب
. أمور داخلية أصيلة متشعبة يف النفس متغلغلة يف الوجدان.. وغريزة السيطرة

ال خيطئون وال ,      وكم تعبنا من علماء صوروا لنا الصاحلني كاملالئكة ليست هلم نفوس البشر
وليس األمر كذلك؛ فاإلسالم دين يعترف !.. يعصون ال يفترون عن عبادة وال يركنون إىل راحة

وال يوجد  من ال شهوات , بنقائص النفس البشرية فال يوجد من ال أخطاء له إال اهللا سبحانه وتعاىل
..لديه إال اهللا سبحانه وتعاىل

واهللا ما قرأا إال ووقفت مبهوراً  -وكل آيات اهللا عجيب  -       مث انظر إىل اآلية الربانية العجيبة 



قل لو أنتم : "فيقول, خياطب رب العزة جل شأنه بين آدم.. عاجزاً عن ختيل كل أبعادها, أمامها
سورة اإلسراء ت " (وكان اإلنسان قتورا, إذن ألمسكتم خشية اإلنفاق.. متلكون خزائن رمحة ريب

إن السموات .. هل تتخيل خزائن الرمحة اإلهلية؟ إنه ملن املستحيل أن حتيط ا! سبحان اهللا) 100آية 
وترك , لو أن ابن آدم ميلك هذه اخلزائن.. واألرض وما بينهما ألمر هني بسيط يف هذه اخلزائن اإلهلية

مع !! ماذا يفعل؟ سيمسك خشية اإلنفاق.. هلواه وفطرته وطبيعته دون تعديل وال توجيه وال ذيب
يقول " وكان اإلنسان قتوراً.. ".. لكن من فطرته اإلمساك!! ولن تنتهي.. أن هذه اخلزائن ال تنتهي

". خبيالً منوعا: "أي): رضي اهللا عنهما(ابن عباس وقتادة 
وال يعجبين أبدا أن يتكلم الواعظ عن اإلنفاق , واإلنفاق صعب, عسرية –إذن  –       القضية 

فاألمر عسري شاق .. أو ضياع دينه, من مل يفعله كان دليالً علي فساد فطرته.. وكأنه أمر يسري بسيط
نفسك أم مالك؟ إن النفس أغلى : أي الشيئني أغلى: وإن كنت يف شك من ذلك فأجبين.. بالفعل

مث تأمل اآليات القرآنية اليت مجع اهللا , تذكَّر هذه املقارنة السابقة.. أما املال فيذهب وجييء, دون شك
!! فكانت مثاين مرات, لقد قمت ببحث عن تلك اآليات.. فيها بني النفس واملال يف أمور اجلهاد

: لقد قدم اهللا املال على النفس سبع مرات؛ وكأنه أشق وأصعب.. وجدت فيها أمرا عجيبا
"الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم أعظم درجة عند اهللا ..

).. 20سورة التوبة آية " (وأولئك هم الفائزون
" ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم واهللا عليم

).. 44سورة التوبة آية " (باملتقني

إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم : "       اآلية الوحيدة اليت قدم اهللا فيها النفس علي املال كانت
هنا قدم اهللا النفس ألنه سبحانه .. إىل آخر اآلية)  111سورة التوبة آية " (بأن هلم اجلنة.. وأمواهلم

مبعىن أن اإلنسان من شدة متسكه باملال قد .. النفس أم املال: ويعلم أيهما أغلى, وتعاىل الذي يشتري
!! يتحرج يف اجلهاد به أكثر من حترجه يف اجلهاد بنفسه

وجدنا من يقدم كرت ماله .. وجدناه يف أنفسنا ويف من حولنا..        وهلذا األمر تطبيق كبري يف الواقع
! مع أن تلويث السمعة إيذاء للنفس, قد خياطر بسمعته من أجل املال!! على نفسه وراحتها ومتعتها

, قد خياطر بإراقة ماء الوجه من أجل املال! وتقييد احلرية إيذاء للنفس, قد خياطر حبريته من أجل املال
وحىت بأبنائه من أجل املال؛ يتركهم .. بل قد خياطر بإخوانه وأحبابه! وإراقة ماء الوجه إيذاء للنفس



!     وترك األهل واألحباب إيذاء للنفس, يعمل بعيدا وحيدا حزينا من أجل املال.. أعواما وأعواما
.. وهذا ليس جمرد إيذاء للنفس, قد خياطر الرجل حبياته ونفسه من أجل املال..       وفوق كل ذلك

أرأيتم املرتزقة كيف يقاتلون يف املعارك الضارية من أجل املال؟ .. نشاهده كثرياً!! بل هو تضييع هلا
فال يركن إيل راحة معرضا حياته وحياة من معه , أرأيتم السائق كيف يقود سيارته وهو يغالب النعاس

كيف ال يكف عن .. للضياع من أجل املال؟ أرأيتم مريض القلب طبيبا كان أو مهندسا أو تاجرا
.. اإلرهاق يف عمله وهو يعلم أنه يعرض نفسه ملوت من أجل املال؟؟

ملاذا؟ ملاذا خيلق .. مسيطر متاماً علي جنباا, متغلغل متاما يف النفس البشرية -إذن  –      حب املال 
اهللا جلت قدرته وتعاظمت حكمته اإلنسان علي هذه اجلبلة؟ ملاذا يفطره علي هذه الفطرة؟ ما احلكمة 

 -بقدرته وحكمته  -اهللا سبحانه وتعايل ".. فلسفة االبتالء"الربانية اجلليلة وراء ذلك؟ هذا ما أمسيه 
وملا علم سبحانه وتعاىل أنك أصبحت .. وعظم جدا حبها فيها, زرع يف النفس أمورا متأصلة فيها

حىت تثبت .. وتنفقها من أجله, هنا طلب منك أن تبذهلا يف سبيله.. وال تطيق هلا فراقًا, حتبها حبا مجا
ولو .. وهذا دليل الصدق يف حب اهللا, أنك تقدم حب اهللا علي حب شيء متأصل عميق يف الفطرة

األمر ليس .. طلب اهللا من اخللق بذل شيء بسيط زهيد لنجح يف االختبار الصادقون والكاذبون
ولكونه عسريا وشاقا فإن املكافأة سخية , بل هو عسري وشاق.. االختبار حقيقي وجاد.. متثيلية هزلية

لو أدركتم !! إا اجلنة.. أو ختطر علي أذهام, بل هي أعظم من أن يتخيلها البشر.. واجلائزة عظيمة
لو أدركتم .. لو أدركتم حقيقتها ما طابت لكم حياة علي األرض.. حقيقتها لذبتم اشتياقًا إليها

ترمجة هذا أنك جتد يف ... ولو كان الثمن خزائن األرض وكنوز الدنيا بأسرها, حقيقتها ما خاطرمت ا
هنا ال بد أن تعقد .. مث يطلب اهللا منك أن تنفقه يف سبيله, وميالً غريزيا للمال, نفسك حبا فطريا

هذه هي احلقيقة , نعم يا إخوة! ؟ أم اهللا؟..املال: أيهما حتب أكثر: مقارنة سريعة حتمية يف داخلك
لكن البد أن يصدق .. أختار اهللا على ما سواه: كل إنسان سيقول بلسانه! أم اهللا؟؟.. املال: بكاملها

!العمل قول اللسان، وإال فما معين االختبار؟
مث يأيت ,         وترمجة هذا أيضا أنك جتد يف نفسك حبا فطريا لآلباء واألبناء واألزواج والعشرية

: وعليك أن تعقد مقارنة سريعة.. وإما أن ترضي فيه اهللا, موقف إما أن ترضي فيه األحباب
والقضية مصريية , األمر جد خطري.. وتذكَّر أن اإلجابة ستكون بالفعل ال بالقول! ؟ أم اهللا؟..األحباب

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال : "يف حياة اإلنسان
اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله 



انظر إيل هذه  ) 24سورة التوبة آية "(واهللا ال يهدي القوم الفاسقني, فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره
: اجلهاد جزء من حب اهللا ورسوله لكن ملاذا يذكر يف هذا املقام؟ حىت يلفت النظر إيل قضية.. املقارنة

وبذل هذه , ولكن البد من اجلهاد يف سبيله.. أحب اهللا أكثر: ؛ فال يكفي أن تقول)الفعل ال القول(
.. األشياء الثمانية املذكورة يف اآلية

". واهللا ال يهدي القوم الفاسقني, فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره"..ماذا لو مل تفعل؟ ..      ولكن
وهو أمر من .. ومقاومة غريزتكم, وخمالفة ميلكم,      أنا أريد أن أحفزكم إىل معاكسة فطرتكم

فقد آثرت أن أحفزكم , وألين أعلم أين أضعف من أن أحفزكم بقويل -كما ترون  -الصعوبة مبكان 
سأذكر لكم طريقة ... القدير علي تصريف قلوبكم.. اخلبري خبفايا نفوسكم.. بقول العليم ببواطنكم

, جديرة بأن تدرس بعمق, وهي طريقة عجيبة فريدة معجزة, اهللا عز وجل يف التحفيز على اإلنفاق
وهي طريقة ختتلف كثرياً عن طريقته سبحانه وتعاىل يف التحفيز علي أمور اخلري , وتفهم بعناية

بل هي , طريقة تشعرك فعال أن قضية إنفاق املال قضية حمورية يف مسألة االبتالء و االختبار.. األخرى
فقد , ولكونه يعلم سبحانه أن إخراج املال شاق وعسري.. قضية حمورية يف إثبات صدق إميان العبد

وعلَّم رسوله الكرمي صلي اهللا عليه وسلم وسائل فريدة لتحفيز املسلمني حنو حب , نوع يف طريقته
.. والوقاية من شح النفوس, اإلنفاق

. هي موضوع الصفحات التالية..      هذه الوسائل
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